
Česká lékařská komora
OS Karlovy Vary
Nám. Dr. Horákové 8
360 01 Karlovy Vary

ZÁPIS MIMOŘÁDNÉHO PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 19.3.2012

Přítomni:  Švandrlíková, Bouška, Brázdil, Štuksa, Vobořil
Omluveni: Berger
Neomluveni: Hofmann, Moravec
Hosté: Pavelka - předseda RK

1) Představenstvo se znovu zabývalo změnou pracovně právního vztahu 
sekretářky a výší odměny pro pozici sekretářky. Všechny potřebné informace 
k zodpovědnému rozhodování dostali členové představenstva na předchozím jednání 
dne 7.3.2012 a  v zápise z tohoto jednání. 

a) MUDr. Pavelka, předseda RK, informoval členy o tom, že navázání smluvní ho vztahu 
s paní Klárou Mrázovou sahá až k samým počátkům ČLK, ale žádný z předsedů OS 
ČLK si již nevybavuje typ smlouvy ani její podmínky. Smlouva není v kanceláři ČLK 
k dohledání, sekretářka Klára Mrázová ani na opakovanou výzvu smlouvu 
nepředložila. Vzhledem k těmto skutečnostem lze sice mít v pochybnostech, zda 
smlouva o poskytování služeb byla předchozím vedením OS ČLK vůbec řádně 
uzavřena v souladu s právními předpisy, avšak vzhledem k tomu, že dlouhodobě ze 
strany poskytovatele byla služba poskytována a ze strany objednavatele odebírána, 
obě strany se dohodly ukončit toto poskytování služeb vzájemnou dobrovolnou 
dohodou.

b) Představenstvo se seznámilo s Dohodou o ukončení poskytování služeb ke dni 
31.3.2012, kterou vypracovala a předložila paní Klára Mrázová. Představenstvo se 
shodlo na nutnosti upravit text dohody tak, aby byl v souladu s poskytovanými 
službami a dále zapracovat do smlouvy dodatek o oboustranně vypořádaných 
závazcích a o předání a převzetí veškeré dokumentace, pokladny a HIM, DHIM a 
ostatních předmětů poskytovaných OS ČLK k výkonu činnosti (bude doplněno a 
předloženo p. Mrázové ke schválení). 

c) MUDr. Švandrlíková  připravila pro větší názornost přehled příjmů obvyklých pro 
pozici sekretářky. Opět apelovala na všechny členy představenstva, aby si uvědomili 
svou přímou hmotnou zodpovědnost v nakládání s prostředky OS ČLK a tím také v 
rozhodování o výši odměny pro pozici sekretářky, která by měla odpovídat obvyklým 
mzdovým podmínkám této profese.

d) Představenstvo za zabývalo náplní práce, kterou paní Mrázová předložila, a časovým 
rozsahem činnosti pro naše OS ČLK. Došlo k závěru, že rozsah činnosti rozhodně 
neodpovídá úvazku 20 ti hodin týdně a nadále navrhuje maximální úvazek 12 hodin 
týdně.

e) V závěru jednání bylo hlasováno o návrzích jednotlivých členů představenstva na výši 
hodinové odměny sekretářky jako základního orientačního propočtu pracovního 
úvazku

- MUDr.  Švandrlíková ……………… návrh 100 Kč/hodinu
- MUDr. Bouška …………………….. návrh 200 Kč/hodinu (ten pak stáhl)
- MUDr. Brázdil……………………… návrh 150 Kč/hodinu
- ostatní členové návrhy nepodali, Berger svůj návrh písemně nepředložil (i když byl 

vyzván)



f) hlasováním 4:1 zvítězil návrh 150 Kč/hodinu  (pro: Bouška, Brázdil, Štuksa, Vobořil, 
proti: Švandrlíková) 

2) MUDr. Moravec se bez omluvy jednání nezúčastnil, ke smlouvě ČLK se sekretářkou 
za svého působení ve funkci předsedy OS ČLK v letech 2005 – 2010 se nevyjádřil (byl 
zván jak mailem tak doporučeně)

3) Sekretářce Kláře Mrázové bude předložen návrh na pracovní vztah v daném časovém 
rozsahu, s odpovídající výší odměny a náplní práce

4) Schválena žádost MUDr. Aleny Šimurdové, členky RK, o náhradu za ztrátu času ve 
výši 2.000,00 Kč  za činnost pro RL za leden 2012 a 2.000,00 Kč za únor 2012, dále 
schválena žádost MUDr. Dagmar Grančarové, členky RK, ve výši 2.000,00 Kč za 
leden 2012 a 2.000,00 Kč za únor 2012 a MUDr. Jaroslavy Švandrlíkové, 
předsedkyně OS ČLK,  ve výši 2.400,00 Kč za únor 2012

Zapsala MUDr. Švandrlíková


